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Hármas névadó ünnepség 

a Posta Anyaghivatalban

1961 november 24-én híva tálunknál immár másodízben 
került sor névadó ünnepélyre.

Ezúttal három fiatal postás anya hozta el gyermekéi, 
hogy azokat szocialista módon iktassák be államunk pol�
gárai sorába.

Az ünnepélyes beiktatást Boros Lajos SZB tag be�
vezetője után Filipszky Istvánná, az V. kér. 'tanács anva- 
könywezetője tartotta.

Az V. kér. Nádor utcai általános iskola kis úttörői 
szavalatokkal és az új állampolgárok képletes kisdobossá 
avatásával tették ünnepélyessé a névadót.

Az ünnepség befejezése u tán  a szülök bensőséges han�
gulatban vendégelték meg közvetlen munkatársaikat:

Stollmayer János
*

A z ú j  á llam p o lg á ro k : Мог/,a  S á n d o r k a ,  К  о es is Ildikó és Z sillé  l*é Jerke a 
b e ik ta tá s  a la t t .  Az első kél so rb a n  a  n év ad ó  szülők és a  szülők  fo n ta in ak

helyet



A posta ötéves tervét tárgyalta 

szakszervezetünk központi vezetősége

December 5-én a Postások Szakszervezete Központi Vezetősége ülést 
tartott, amelyen Kövesi Béla Posta vezérigazgató beszámolt az 1901. évi 
tervteljesítésről és ismertette a második 5 éves terv főbb célkitűzéseit 
és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

— Ebben az esztendőben -— mondotta Kövesi Béla — a népgazdaság 
és a lakosság részéről a postával szemben támasztott hírközlési igény fejlő �
dési üteme számottevően csökkent az előző évekhez viszonyítva. Ennek 
következtében, évek óta először a posta forgalmi bevételei nem érik el 
a tervezett szintet. A műszaki termelési érték túlteljesítése révén azonban 
előreláthatólag a posta összesített termelési tervét ebben az esztendőben 
100 százalék körül fogja teljesíteni.

A postás dolgozókat igen közelről érintő év végi jutalmazási alap vár- : 
ható nagyságáról a következőket mondotta:

— Az év első bárom, negyedévében 4,9 napnak megfelelő év végi jutal�
mat képezett a posta. Ila  hozzászámítjuk a negyedik negyedévi várható 
eredményeket, akkor számításaink szerint feltehetőleg mintegy 8 napi 
év végi jutalom illeti ineg dolgozóinkat. Ez azonban csak akkor esedékes, 
ha a posta zökkenőmentesen, fegyelmezetten hajtja végre egyik legnagyobb 
feladatát, az év végi forgalom lebonyolítását. Számítunk ebben a munkában 
minden postás dolgozó áldozatkész, fáradságot nem ismerő, becsületes 
munkájára.

A posta szolgáltatásai a második ötéves tervben a fejlettebb hírközlési 
módok felé tolódnak el — folytatta beszámolóját a Posta vezérigazgatója. 
Ötvenezer állomással növekedik az ország távbeszélő-hálózatának befogadó- 
képessége. Megépül Budapesten a Ferenc, Zugló, az Óbuda és Csepel táv �
beszélőközpont, bővül a Cipót központ. Ezek Budapesten 40 000 állomással 
növelik a távlieszélő főközpontjainak befogadóképességét, bár még ez 
sem fedezi teljes mértékben az igényeket.

Vidéki városaink közül Keszthelyen és Gyöngyösön helyeznek üzembe 
új automata központokat. Meglevő központjaink közül bővül a győri, 
székesfehérvári, veszprémi, dunaújvárosi központ. Ezenkívül sok kézi 
kezelésű központ létesül, illetve bővül.

Az 5 év alatt igen jelentős összegeket fordítunk a távíró és távbeszélő 
szolgálat, valamint a televízió fejlesztésére.

A forgalmi személyzet átlagbére az öt év folyamán előreláthatóan 
9,7, a munkások átlagbére 9,6 százalékkal fog növekedni.

A postás dolgozók jobb szociális ellátottsága érdekében többek között 
Budapesten postásotthon létesül, amely leány- és legényszállást foglal 
magában, és biztosítja majd a Budapesten átutazó postás dolgozók elszál�
lásolását is.

A központi vezetőség ülésén Besenyei Miklós, szakszervezetünk fő �
titkára elmondotta:

— A posta tervének célkitűzései elsősorban a lakosság hírközlési 
igényeit vaunak hivatva kielégíteni, de jelentősen javítják a postás dolgozók 
munkaügyi helyzetét, szociális és kulturális igényeinek kielégítését is.
A terv végrehajtásához a postások áldozatos és aktív munkája szükséges, 
llesenyei Miklós elvtárs hangsúlyozta, bogy a terv végrehajtása csak akkor 
lehetséges, ha a dolgozók nemcsak a tervek végrehajtásában, hanem annak I 
kidolgozásában is tevékenyen részt vesznek.
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Nemrégen —• egy csütörtöki napon, este hat órakor — fényképező�
géppel és töltőtollal felszerelve, ellátogattunk a Benczúr utcába. Bejelentés 
nélkül érkeztünk, és tetézve „tapintatlanságunkat” , sorra benyitottunk 
az ajtókon.

Ez itt a nagyterem. Csupa fény és ragyogás. A Postás Szabadakadémin 
reál tagozatán az időszerű kérdések sorozatában dr. Xlódos Elemér tart 
előadást a szocialista országok postai együttműködéséről.

a  központi Postás M űvelődési HázLan



Szolfézs óra. Dó-lá-szó-ml-re-dó, éneklik a gyerekek. A táblánál Csurka 
Magda zenetanár. Hogy repül az idő: ezek a kis általános iskolások is har�
madik esztendeje járják már a zene birodalmát!

Szűke« barna, fekete buksi fejecskék, pici gyerek-kezek mozognak 
ütemesen az ének dallamára. Dénes Pálné énektanár növendékei ök. Lehet, 
hogy egyikükből sem lesz világhíres zeneművész (hár ki tudja. . . ) ,  de az 
biztos, hogy valamennyien érteni és szeretni fogják majd felnőtt korukban 
a zenét.
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Ezek a szaktársnők és szaktársak eszperantó nyelven beszélgetnek 
egymássá). A postás eszperantókör vezetője, Baghy Gyula iró, a magyar* 
országi Eszperantó Szövetség elnöke, az Eszperantó Akadémia tagja, azon�
ban szerencsére szívesen ad minden érdeklődőnek magyar nyelven is tájé�
koztatói a postás eszperantókör tevékenységéről.

A Postás Repülő Klub ejtőernyős szakosztálya minden csütörtökön 
elméleti foglalkozást tart. Csabai István, a Posta Központi Javító Üzemének 
dolgozója és Országh György, a József Távbeszélő Üzem dolgozója — a két 
oktató — megm utatja, hogyan kell földetérés után szabályszerűen össze�
hajtogatni az ernyőt.

Tegnap szabás-varrás tanfolyam is volt -— holnap, pénteken itt  lesz�
nek a bélyeggyűjtők i s . . . Reggeltől késő estig zajlik az élet. A Budapesti 
Bizottság és a Művelődési Ház vezetősége azon fáradozik, hogy a jövőben 
még tartalmasabbá és kellemesebbé tegyék a Művelődési Ház látogatói 
szántára az itt tartózkodást. (ph)

M H I
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Túlteljesítették vállalásukat

A szocialista brigád cím elnyeré�
séért alakult brigádok eredményeikkel 
nap mint nap tanúbizonyságot tesz�
nek arról, hogy nemcsak szavakkal, 
hanem tettekkel is a szocializmus 
érdekében munkálkodnak.

A szegedi főközpontos üzemnél 
a szocialista brigád cím elnyeréséért 
alakult alközpontos munkahrigád 
tagjai vállalásaikat teljesítették. A 
brigád tagjai a reájuk bízott beren�
dezéseket lelkiismeretesen karban�
tartották, cs az éves karbantartási 
tervet kifogástalanul teljesítették. 
A hibák gyors kijavításával elérték, 
hogy a zavaridő csökkent. Terven 
felül 2 Standard 7011 gépikapcsolású 
automatikus alközpont, egy főnök- 
titkári 11/3 típusú berendezés, 2 II/ 6- 
os soros és 2 1/2 soros berendezés 
szerelését és Uzembehelyezését vé�
gezték el. A jóságfok növelésére 
12,2 százalékról 13,2 százalékra tett 
vállalásukat 11,11 százalékra teljesí�
tették.

Önköltségcsökkentés terén a vál�
lalt 2300 forint helyett 3080 forintos 
megtakarítást értek el a meghibá�
sodott alkatrészek célszerű kijaví�
tásával és újbóli felhasználásával.

Szakmai képzésük fokozása ér�
dekében az előforduló hibákat kö �
zösen megvitatták, az LB szelektív- 
berendezés felépítését és működését 
elsajátították, hogy az ilyen be �
rendezéssel ellátott távbeszélőköz�
pontok karbantartási munkáit is 
elláthassák.

A napi munkán kívül vállalt 
vidéki LB távbeszélő fő- és alköz �
pontok egy részének karbantartását 
pontosan és lelknsmeretesen elvé �
gezték. Tekintettel arra, hogy az 
alközpontos munkabrigád igen ered�
ményes és jó munkát végzett, a 
termelési tanácskozás javasolta a 
szocialista brigád cim odaítélését. 
Az alközpontos csoport vezetője 
Kiválóllolgozó kitüntetést kapott.



Versenyek
a szakmai továbbképzés érdekében

Alig csendesedett el az izgalom a Szakma Ifjú Mestere címért 
folyó verseny után — ahol a Budapest 62. hivatal ifjú dolgozói 
közül Mészáros Irén és Rigó Ju d it aranyérmet. Csonka Júlia 
ezüstérmet és Nemes Erzsébet bronzérmet nyert —, amikor 
újabb versenyre gyűltünk össze hivatalunk kultúrtermében.

A szakmai vezetők, a szakszervezet hatékony közreműkö�
désével november 20-án rendezTék meg az immár hagyományossá 
vált házi versenyek keretében az irányító osztály dolgozói rész�
vételével a kerületi szétosztó és fiókbérlő beosztóversenyt. Ezt 
megelőzően zejlott le az egyesített rovatolók, majd a csomag�
osztály dolgozóinak irányító versenye.

A versenyszellemet és jó szakmai felkészültséget igazolja 
az indulók egyre növekvő száma, a verseny időtartamának és a 
hibapontok állandó csökkenése. Az eredmények bizonyítják, 
hogy az igazgatóság által e célra fordított összeg a nemes vetél�
kedés szellemének ébrentartása m ellett a postai munka minőségi 
javulását szolgálja.

A versenyeken való részvétel egyetlen feltétele a szakmai 
tudás, am it azonban mindenkor gondos felkészülésnek kell meg�
előzni. Figyelemre méltó, hogy a versenyzők között állandóan uj 
arcokat lehet látni. A szakmai továbbképzés terén nincs meg�
állás, aki nem ta r t lépést a követelményekkel, az lemarad.

A versenyen az irányító osztály 51 dolgozója indult, s közülük 
18-an ju talm at kaptak. A verseny igen szoros volt, az első és a 
második helyezett között mindössze két másodperc és egy hiba�
pont volt a különbség, s a többi versenyző is szorosan felzárkózott 
az elsők közé.

A fíókbérlő beosztóversenyen Mészáros Irén az első, második 
Várhegyi Emil lett.

A kerületi beosztóverseny győztese Bognár Gyula. A tizen�
kettedik helyezett is jó időeredménnyel és kis hibapontszámmal 
érdemelte ki a jutalmat.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Sebők András hivatal- 
vezető m éltatta az elért szép eredményeket. Elmondotta, hogy 
a verseny és a felkészülés igen hasznos segítséget nyújt az előttünk 
álló nagy feladatok, a karácsonyi és az év végi csúcsforgalom 
zökkenőmentes .lebonyolításában.

Ufjray László
Budapest 62.



I
Kös^öntjük a szakm a ifjú mestereit

Befejeződtek a Szakma Ifjú Mestere mozgalom vizsgái a Budapesti 
Postaigazgatóságon, amelyen a fiatalok egy évi fáradságos munka gyümölcsét 
takarították be.

A  hivatalok többségénél mind a szakmai, mind a szakszervezeti vezetők 
sok segítséget adtak a mozgalomban részvevőknek a felkészüléshez. így a 
fiatalokkal egyidőben vizsgáztak a szakmai vezetők és a mozgalmi szervek 
helyi képviselői is, arról, hogy mennyire tekintették szívügyüknek e mozgalom 
segítését.

A Budapest 114-es postahivatal vezetői a kiadott utasításnak megfelelően 
rendszeresen havonta ismétlődő oktatást szerveztek. Az eredmény nem is 
maradt el. A Budapest 53-as postahivatal szakszervezeti bizottságának titkára 
nagyobb izgalommal hallgatta a hivataluktól indulók feleleteit, mint ameny- 
nyire maguk a -vizsgázók szurkoltak.

A mozgalom ezzel a vizsgákkal nem záródott le. A fiatalok, akik jelvényt 
szereztek, k&zülnek a jövő évi feladatokra, illetve az elnyert cím megvédésére.

A Budapesti Postaigazgatóság és a szakszervezet budapesti bizottsága 
a tapasztalatokat felhasználva — ott, ahol az szükséges volt — átdolgozta 
a mozgalom feltételeit.

Bízunk abban, hogy a jövőben a szakmai és szakszervezeti vezetők még 
eredményesebben segítik ezt a jó irányba haladó ifjúsági mozgalmat, hogy 
évről évre minél több postás fiatal vegyen részt e büszke cím elnyeréséért folyó 
versenyben.

Köszöntjük a szakma ifjú mestereit. Tanuljanak, dolgozzanak továbbra 
is példamutatóan.

Kiss György
*

\  B udapesti P osta igazgatóság  vezető je a  Jelvények ás a  Ju ta lm ak  ünnepályes á ta d á s a  alkat- 
iiiNval köszön ti a  S zakm a If jú  M fs tf r f l t
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Ae autóbusz halk dnruzsolással 
repített Meissen felé.

Utunkat a - kanyargós Elba folyó 
kísérte, mely Közép-Európa egyik 
legnagyobb folyója. Л  c seh  határon 
túl Bad-Schandau pároskán át lép 
nemei földre. Áttör az elbai homok�
k ő h e g y s é g e n , p a r t i a d  itt sok helyen

1*ОИ;«»1ЙЯ f'-'.léí»
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bizarr alakú, várakkal és^őr-unokkal 
koszorúzott homok koszi Link szrytlye- 
zik. A drezdai katlanból e g y  kereszt- 
völgybe lép, amit csak Meissennél 
hagy el. Torkolata Kuxhavennél — 
ahol az Északi-tengerbe szakad — 
16 kilométer széles. Az Elba a törté�
nelemre emlékeztet — vizén gyakran 
keltek át Napóleon hadai és itt talál�
koztak a fasiszta birodalom szétzú�
zása után a Vörös Hadsereg és a 
szövetségesek csapatai.

A távolban feltűnt a város. Bal�
oldalt a Várhegy a dómmal, az össze- 

' szorított Elba másik partján pedig 
a hegyoldalokon és dombokon a tulaj�
donképpeni Meissen terül el. Ez hát 
az a város, amit annyira kívántam 
látni! Nem csalódtam benne! Szép 
város: takaros házakkal, modern gyár�
épületekkel. Egy város, amely keve�
set szenvedett a második világháború

l 'o iw lá n  h a ra n g já té k  a g y á r u d v a rán

Az ég rt/ik rm en eék  egyikr

borzalmaitól — kevés van ilyen 
N émetországban.

Milyen idős a város? Nagyon régi! 
kiég az l. Henrik által 930-ban 
alapított város körül keletkezett. Fej�
lett ipara van. Elsősorban porcelán�
gyártásáról nevezetes, de foglalkozik 
a keramitipar egyéb ágaival, továbbá 
vasöntő, gép-, fonó-, szövő- és söripara 
is jelentős. Ismert kézműipara az 
elefántcsonlfaragás.

Autóbuszunk a meredek Várhegy 
mellett állt meg, ahonnan sötéten, 
de mégis barátságosan nézett le ránk 
a dóm, Meissen legszebb ékessége.

A dómba szerpentin út kanyarog. 
Kissé elfulladva megálltunk gyönyör�
ködni az Elbától kettészelt városban, 
a csinos házakban, a csillogó ház�
tetőkben és a régi elbai hajókban. 
Utunk a régi Tabán házaihoz ha�
sonló épületektől övezett macskaköves 
utcákban folytatódott, míg meg nem , 
torpantunk a katedrális ódon falai 
előtt.

Aztán máris Meissen másik ne-

11



i Di zclesséye előtt, a J . F. Böttger 
fehérmároány-oszlopon nyugvó mell�
szobra előtt állottunk.

E szobor 1892 óta díszíti a várost. 
Álellenben, az út másik oldalán, 
utunk végcélja: a régi porcelángyár 
épülete, amelyben ma már csak be�
mutató-gyártás látható. A nagyméretű 
Ilorcelángyártás távolabb, a hatalmas 
gyártelepen folyik.

A kemény porcelánt a kínaiak 
találták fel. Európában Johann 
Friedrich Böttger (1682-1719) fe�
dezte fel 1709-ben.

Böttger alkimista volt, és 1. V it mos 
porosz király arany készítésével bízta 
meg. Л kudarctól félve, Berlinből 
Szászországba szökött, ahol a szász 

j választófejedelem őrizet alá vette, hogy 
mesterségét kihasználhassa. Arany 
helyett Böttger vörösbarna porcelán- 
szerű keveréket talált fel. Később a 
hajporozúsTu használt kaolinban fel�
ismerte a fehér porcelán készítésére 
alkalmas nyersanyagot. A szigorú 
őrizet alatt álló Böttger az első por�
celánt Drezdában készítette, de 1710- 
ben áthelyezték a gyárat a Meissen 
melletti Albrevhtshurgba, ahonnan 
csak újabban tették át az új meisseni 
gyár épületébe.

Kiváló vezető tájékoztatott bennün�
ket a porcelángyártásról.

A meisseni gyárban minden mun�
kafolyamat kézzel történik, a kézi 
munka pedig igen nagy jsmlosságot 
igényel.

Megkérdeztük az egyik porcelán�
festőnőt, mennyi a keresetet Válaszá�
ból megtudtuk, hogy 2800—3000 
forintnak megfelelő jövedelme van. 
Munkája nyugodt idegeket, nagy 
pontosságot kíván. Ha ecsete kisiklik, 
a hibát helyrehozni többé nem lehet, 
и munkadarab selejtté. válik. A szob�
rocskákat és szobor csoportokat sok- 
különböző darabból állítják elő, ame�
lyeket összedolgoznak és az illesztések 
helyét finoman elsimítják.

Megnéztük a különböző égetőkemen�
céket, majd látogatásunkat a gyár ki�
állító-termékeinek megtekintésével fe�
jeztük be. Kár, hogy a legújabb 
gyártmányféleségeket nem láthattuk. 
A kiállító-teremben a fősúlyt inkább 
a; antik porcelántárgyak bemutatására 
helyezték.

Mindent egybevetve, a gyárlátoga�
tás igen nagy eseményt jelentett 
nekünk. Meissen egyszerre három 
élményt nyújtott: megismertük az 
NDK egyik híres városát, betekintési 
nyertünk nevezetes iparába és lát�
hattuk egyik legszebb műemlékét, a 
meisseni katedrálist.

Amikor e sorokat papírra vetem, 
újra látni vágyom a várost, Meisseni. 
Lehet, hogy a meisseniek, akik már 
egyszer láthatták Budapestet, ugyan�
így éreznek.

Konkoly Andor 
Posta Központi Hírlapírója
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P O R T R É K
a Sopron 1. s%. postahivatalból

Hazánk „végein” hogyan élnek, dolgoznak a postások, eddig lapunk 
erről igen szegényesen adott számot, s nem azért, mintha a „végeken” 
szolgálatot teljesítőkről nem lenne mit írnunk — a távolság az oka min�
dennek.

Legutóbb Sopronban jártunk, ahol az 1. számú postahivatal dolgozói�
val és munkájukkal ismerkedtünk. Közülük bemutatjuk :

1. Joós János hivatalvezetőt,

aki 1949-ben került a hivatalhoz. 
Azóta esti iskolán elvégezte a 8 általá �
nost, letette az érettségit és a postai 
szakvizsgákat. Hosszú és nehéz u ta t 
tett meg. amíg a hivatal élére került.

A hivatalban 160-an dolgoznak. 
Ennyi embert összefogni és irányítani 
nem könnyű dolog — mondotta. A fel�
adatokat mindig közösen beszéljük 
meg, s azokat együttesen hajtjuk 
végre. A kollektív vezetés a biztosíték 
arra, hogy a hivatali munka zökkenő- 
mentesen menjen.

2. Horváth Bódog SZB titkár, 
h íriupcsoportvezető

— Legtöbbet a fiatalokkal foglal�
kozom — válaszolta kérdésünkre. H á �
lás és felelősségteljes feladat ez. Hiva�
talunkban 15—20 fiatal dolgozik, akik�
nek nagyrésze hivatásként választotta 
ezt a pályát. Elvárják és igénylik a 
tapasztaltabb postások segítségét. En�
nek szívesen eleget tesz például Győré 
Ferenc mozgópostás, többszörös kiváló 
dolgozó. Társadalmi munkában vonal- 
csoport vizsgákra készíti elő az ebben 
az évben hozzánk került fiatalokat. 
A fáradozása máris igen szép ered�
ménnyel járt: a fiatalok közül többen 
7, 8, egyikőjük pedig 11 vonalvizsgát 
te tt le.



3. Benkő Ilona, а к ézhrsf löesopo rt 
vi'üftSjf

23 kézbesítő munkáját irányítja.
— Elég sok gonddal küszködik 

— mondotta.
A kézbesítők utánpótlásával eddig 

igen rosszul álltunk, most mar valamit 
javult a helyzet. Л fiatal kézbesítők 
számára rendszeres tan folyamot tar �
tunk, ahol a szabályokat megismer�
tetjük velük

A kézbesítők között igen jó a 
közösségi szeltem, az idősebbek szíve�
sen, szeretettel tanítják a fiatalokat.

K ákőezi Lajos

egyike a legjobb kézbesítőknek. 
14 évig dolgozott Budapesten'a 62-es 
postahivatalban. Nemcsak dolgozó 
társai, hanem kézbesítő területének 
lakói is igen szeretik: mindenkit ismer, 
s munkája mellett mindig akad egy�
két szava az emberekhez, akiknek 
gondjai, bajai nem ismeretlenek előtte.

A hírlapgyűjtésben ő érte el. a 
legnagyobb eredményt. VIT sorsjegyet 
is ő adott el a legtöbbet.

Az utánpótlásról így vélekedik: 
a fiatalokban megvan a törekvés, 

hogy elsajátítsák a szakmát, s nekünk 
kötelességünk ezt elősegíteni.

!í. Xéinelh András kézhesUö

Jütíü-ban, az általános iskola el�
végzése után került a postára. A ve�
zetők véleménye szerint a fiatalok 
közül a legkiválóbbak egyike. Eddig 
8 vonalvizsgája van. Jelenleg távirat- 
kézbesítő. Most esti gimnáziumba jár. 
A szorgalmas fiatal a többi vonal�
vizsgákat is minél előbb le akarja 
tenni, mert a jövőben a mozgópostán 
szeretne dolgozni.
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(árvaság

Az Eger 1. sz. postahivatal <S H Járási esoport dolgozói a  szakszervezeti bizottság ren �
dezésében jó lsikeralt őszi kirándulást szerveztek a  M átrában.

A Mátra nevezetesebb beívelt érintve megismerték hazánk  egyik legszebb iáját. I'arad- 
fürdőn m egtekintették a  M átra északi részének egyik legnagyobb üdülő gócpontját. Imién 
u Mátra északi lejtőjén autóbusszal felkapaszkodtak Galyatetőre, m ajd leereszkedtek 
M átraházára. Innen egy esoporl felkereste hazánk legmagasabb pon tjá t, a Kékestetőt. 
Sajnos az ié.ő sürgetett, így tovább kellett nienni. M átrafüred, különösen a  mese pnrk még a 
felnőtteket is elbűvölte szépségével. Az Itt eltöltött idő perceknek tűn t. Innen tovább utaztak 
Gyöngyös városába, ahol a  szakszerve/eII bizottság vezetői m egm utatták a vár«*» neveze�
tességeit. m űemlékeit. Este 7 órakor iudult vissza a esoport a  zam atos gyöiigyö*! boroktól 
kissé emelkedett hangulatban, vidáman énekelve.

A részvevők Ismét gazdagodtak: megismerték a  szomszédos tá j szépségeit i*s közelebb 
kerültek я vidéki postás dolgozókhoz is.

Sander -fenő 
47,11 t i tk á r

Hazánk
legm agasabb
pontján
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Vidám délutáni üil- 
töttek együtt a Bu�
dapest Vidéki Posta- 
igazgatóság dolgo�
zóinak gyermekei a 
nőbizntfsag által ren�
dezett Télapó iinucp- 
ségen.

1 . Dr. Kállai Gyula, 
örökös joggal felru �
házott Télapó a sze�
mélyre szóló dicsé�
reteket és bírálatokat 
ismerteti a „Nagy- 
könyvből” .

2. Kíváncsi gyer�
mekszemek lesik: 31 i 
van a puttonyban?

3. K alm ár Imre, a 
gyermekek kedvenc 
Puli-bácsija a felnőtt 
műsor szereplőivel 
vidám bohóc jelene�
tekkel szórakoztatták 
a gyermekeket.

í .  A hálás közön- 
ség.





A Nemzetközi Pélyegkiáltítás alkalmával паду sikere vall a Hősök tere 
és a November 7 tér közötti időnként végighujló postakocsinak, vagy amint 

zipég a század elején írták; delizsánsznak. A bakon ülő, korhű egyenruhába 
‘öltözött postakocsisnak — ez alkalommal — könngebb dolga volt, mint elő�
deinek, akik sokféle tudnivalóval terhelve végezték nehéz munkájukat.

Amint a múlthavi számunkban közölt képen látható, még a postakürtöt 
sem neki kellett fújnia. Pedig ezt a kötelességét a ,,Postakocsisok utasítása” 
így írta elő: A postakürtjeleket fúni és alkalmazni kell tudnia”.

A postakocsisok utasítását még 1867 előtt adták ki, de ezután is érvény�
ben volt egészen addig, amíg a postakocsikat a vasút egészen ki nem szorította 
a forgalomból. Az utasítás részletesen szabályozta a postakocsisok feladatait 
és jogait.

A postakocsis gazdája a postamester volt, az alkalmazta, ha megfelelt 
az utasítás követelményeinek, amely a következőket írta elő: a postakocsis 
18 évesnél idősebb, lovakat hajtani és lovagolni tudó, erkölcsös, szolgá�
latban szorgalmas és éber, a gazdájához hű és engedelmes legyen. Köteles 
volt a postakocsis az utasításban előírtakat hat hónap alatt elbocsátás terhével 
megtanulni.

Szigorú követelményeket támasztott az utasítás az utasokkal szembeni 
magatartásra vonatkozóan. Az illetlenül viselkedő, ittas postakocsist 1 - 5  
forintig terjedő pénzbírsággal büntethették, amelyet esetleg 1 -4  napig ler�
jedhető fogsággal is megtotdhattak.

A postakocsis szolgálatát tisztán és jó állapotban tartott, szabályszerű 
egyenruhában tartozott ellátni. Az idasítás részletesen előírta a hajtás mútlját 
a városokban, falvakban, hidakon, sorompóknál, kanyaroknál: ludniii kelleti 
az eljárást, ha hadcsaputokkat, lőport szállító menettel vagy egyházi kör�
menettel, illetve olyan fogattal találkozott, amely nem akart kiférni. Dohá�
nyoznia a hivatalos meneteknél tilos volt; külön postameneteknél azonban 
az utasok engedélyével jól zárható pipából dohányozhatott.

18



„Postakocsisokra jeles szolgálataikért háramló javadalmak”-at is fel�
sorolja az utasítás. Talán érdekes lesz, ha erre vonatkozóan a 64. §-/ szó szerint 
idézzük:

„Azon postakocsisok, kik hanyagságból késedelmet sem a hivatalos, 
sem a magánmeneteknél nem okoztak, és ezért szolgálati utasításaiknak, 
valamint a postakürt fúvásáról szóló szabályoknak eleget tesznek, szolgá�
latunkban tevékenységet, becsületességet, hűséget tanúsítottak, és kitartó és jó 
magaviseletök állal magukat kitüntették, érdemükhöz mérten

a) megfelelő jutalomban, vagy ha a szolgálatban önhibájukon kívül 
baleset érte, a postapénztárból segélyben részesülnek és

b) díszruházattal való külső kitüntetést nyerhetnek.”
A következő szakaszból azt is megtudhatjuk, hogy a jutalmai és a segélyt 

szolgálati időre tekintet nélkül kaphatta a postakocsis, de a díszruházathoz 
több évi jó szolgálatra, erkölcsös jó magatartásra, többszöri előzetes jutalomra 
volt szükség. A kitüntetést a kalap karimája fölé varro'J ezüst paszomány 
is jelezte.

Külön tudomány volt a postakürt fúvása. Annak a pe.stakocsisnak, aki 
személyszállításra berendezett vonalakon dolgozott. 8 postakürt jelet kellett 
tudnia, a más postavonatokon 3 kürtjei is elég volt.

Mindezek a múlt ködéből a postakocsi nyomán bukkantak elő, és ahogy 
az visszatért a múzeumba, az ismertetett egykori szabályok is visszahúzódnak 
ti letűnt időkről szóló könyvek megsárgult lapjaira. J . L.



RÁDIOFON

Leonyid Kuprija- 
novics moszkvai mér�
nök találmánya, az 
automatikus telefon, 
illetőleg rádión. 
Külsőre hasonlít egy 
kisméretű távbeszé�
lőkészülékhez. A rá- 
diofonban két adó- 
és egy vevőkészülék 
van, ezeket félveze�
tőkből állították ösz- 
sze. A készüléket mi�
niatűr nikkelkádmi- 
um akkumulátorok 
táplálják.

A feltaláló így kép�
zeli el a rádiofonos 
távbeszélést. A szo�
kásos városi auto �

mataközpontban 
(VAK) különleges 
automatikus rádióte �
lefonállomást (SRA) 
szerelnek fel, és a kap �
csolat az alábbi séma 
szerint jön létre; rá- 
diofon — SRA — 
VAK — telefonké�
szülék. Az éteren bár�
mely rádiofonról le�
adható a hívás az 
SRA-nak. Ezután ez 
a jel automatikusan 
átmegy a VAK-ra, 
ahonnan már rendes 
úton ju t el a táv �

beszélőkészülékbe. 
Ily módon a szobai 
készülékkel telefon�

összeköttetést lehet 
létesíteni repülőgé�
pen, gépkocsin, fo�
lyón és erdőben. Ha 
pedig az összeköíté�
lést közvetlenül a 
rádiofonok között te �
remtik meg, VAK-ra 
egyáltalán nincs 
szükség.

Kuprijanovics 
több éven át dol�
gozott találmányán. 
Első rádiofonjai kis 
hatósugarúak voltak. 
és nem voltak eléggé 
tömörek. De az új 
készülék legfrissebb 
modellje már kész a 
sorozatgyártásra. Ez 
könnyen elfér az em�
ber tenyerén. Súlya 
70 gramm, hatósu�
gara 80 kilométer. 
Kuprijanovics to �
vább tökéletesíti ta-

Д  lálmáuyál. Hozzá�
kezdett egy olyan ké- 

feí szülék összeállításá�
hoz, amely gyufás- 

. .  doboz nagyságú, és 
IJI 200 kilométer távol- 

I  ságig használható.

A Levélmérő golyóstoll

Érdekes újdonság a 
G  levélmérleggel kom* 

liinált nyugatnémet 
golyóstoll. A fcllié- 

Y  lycgzésre kerülő le�
velet a golyóstoll esíp- 
tetőjével kell rögzi- 

y  feni, s a tollat a nyo�
mógombjánál fogva 
függőlegesen kell 

I tartani: a beépített 
rugómérleg pontosan 
leméri a levél súlyát, 

|_ amely az előbukkanó 
csövecske skálájáról 
azonnal leolvasható.

A
Százéves a telefon

Q  1861. október 26-
** án mutatta be akkor 

27 esztendős Philipp
0  Reis a frankfurti Fi- 
D zikai Társaságnak

* ,,fából készült fül- 
A  hallgatóját” . A ké- 
w  szüléket Reis nevezte 

el „telefonnak” .
1 A világon ma 
■V mintegy 148 millió

Folytatás a 21. oldalon

Posta tovább ítása  rakétákkal 
és kevés sikerre l

Svédországban rakétákkal próbálták a postát 
egyes távoli szigetekre továbbítani, mert azt 
remélték, hogy ezzel a módszerrel erős havazások 
esetén is rendszeresen eljut a posta az ország 
minden részébe.

A kísérletet három ízben hajtották végre, 
és a rakéta minden esetben pontosan a kitűzött 
célpontra esett. A bennük levő levelek azonban 
a rakétában kifejlődő hőtől hamuvá égtek, 
így aztán lemondtak a posta-rakétákról.
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Folytatás a 20. oldalról

telefonkészülék mű�
ködik, de Philipp 
Reis nevét nem so�
kan ismerik. A fel�
találó 40 éves korá�
ban halt meg, csaló�
dottan és elkesered�
ve, miután nem 
akadt vállalkozó, aki 
értékelte volna ta �
lálmányát és finan�
szírozta volna a gyár�
tását. Tizenöt esz�
tendővel később, 
1877 októberében ke�
rültek Európába az 
első használható te �
lefonkészülékek, az 
amerikai Graham 
Bell jóvoltából, aki

Philipp Reissza] 
majdnem teljesen 
egyidőben találta fel 
a telefont.

S ztereo fon ikus
rád ióadás

Sikeres kísérletek �
nek lehettek tanúi a 
varsói rádió és tele �
vízió hallgatói, illet �
ve nézői. Mind a két 
stúdió első ízben köz �
vetített sztereofoni�
kus adást. A  tízperces 
tánezenem üsort két 
adó sugározta. Ahol 
egy helyiségben két 
rádió, vagy egy rádió 
és egy TV-keszülék  
volt bekapcsolva, s

a készülékeket úgy  
helyezték el, hogy  
ott élvezhető vo lt a  
zenei térhatás.

T elefonhfvó-au tom ata

A „Televice” hivó- 
automatával 50 te �
lefonszámot lehet 
egyszerű gombnyo�
másra kiválasztani. 
Ha a hívott állomás 
„foglalt” jelzést ad 
le, úgy az áramkör 
megszakítása után a 
hívást tetszés sze�
rinti gyakorisággal 
meg lehet ismételni. 
A készülékben tárolt 
telefonszámok bár �
mikor cserélhetők.

Munkásakadémia Pécsett
Az 1961/62. oktatási év kezdetivel a szakszervezeti bizottság és a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat immár harmadik alkalommal hir�
dette meg a munkásakadémia előadás sorozatát.

A pécsi postaszeroek dolgozói a most indult munkásakadémiára 
94- en jelentkeztek, az elmúlt évi 72 részvevővel szemben.

Az előadássorozat „Hazafiasság és nemzetköziség” témaköréből 
meríti anyagát. A szocialista brigád címért küzdő brigádok tagjai úgy�
szólván teljes létszámban jelentkeztek az előadássorozat meghallgatására.

Azok részére, akik az előadásokat rendszeresen látogatják, az Ismeret-  
terjesztő Társulat Emléklapot ad ki.

Somfai dános
tájékoztatási felelős
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F árosismertető 
túrán

A Postás Természetbarát Egyesü�
let Budapest 72 Osztálya városnéző 
túrát rendezett Tata-tóvároskert és 
környékén. A város közel 500 éves 
történetének és nevezetességeinek 
ismertetését Koch Miklós, a Tata 
l. postahivatal SZB titkára vál�
lalta.

A természetbarátok végigsétál�
tak az ősparkban, ahol a 100 éves 
1 aóriásókban gyönyörködtek.

A inai Országház-téren, ahol a 
XV. században II. Ulászló király 
országgyűlést tarto tt, most a vi�
tám és jókedvű emberek között

jártak a Postás Természetbarátok 
Megtekintették az 1100-as évek de�
rekán épült kapucinus templomot, 
majd az 17G3-ban készült zsindelyes 
óratornyot.

Ebéd után a Kálvária dombra 
sétáltak, melynek tetején 1350-bői 
való Ids kápolna romjai találhatók.

A sétát a Nagy-tónál fejezték be. 
ahol megköszönték a kalauzolást.

Bojtár Gyula Budapest 72.

! » n !



E llen fényben  
к T ornyai Jé ise f



Denászi Tibor

Toesogühan ' 
Epri Byiil«

-L "'5:r





i

p

9
9

Г

Egry lelkes szakosztály
Szombathely, Beloiannisz utca 27 

szám. Az ősrégi város egyik leg�
régibb utcájában szerényen húzó�
dik meg ez a ház. Hétköznap estén�
ként és vasárnap délelőttönként 
azonban nagy a sürgés-forgás az 
udvar végében fekvő kisgolyos teke 
pályán. A szombathelyi közlekedési 
és postás sportolók tartják itt 
edzéseiket és mérkőzéseiket.

Még 1959 február 4-én történt. 
Sportköri vezetőségválasztó tag �
gyűlést tarto tt a Sz. Postás SK. 
A postás műszaki dolgozók azt 
kérték az új vezetőségtől: bizto�
sítsák a kisgolyós tekézők rendszeres 
sportolását. A kérés megértésre ta �
lált, és a Postások Szakszervezeté�
nek Sportosztálya felszereléssel és 
a pályabérrel nyújto tt támogatást.

A szakosztály tagjai eddigi sze�
replésükkel rászolgáltak a bizalomra. 
Három év nem nagy idő egy szak�
osztály életében, mégis a tekézők 
ezalatt az idő alatt a sportkör leg�
jobb szakosztályává fejlődtek. 1959- 
ben a megyei csápatbajnokságban 
még csak a 12, helyen végeztek, 
de Egerben, az országos egyéni

bajnokságon már három postás spor�
toló képviselte Vas megye színeit. 
A múlt évben a megyei csapat- 
bajnokságban már a harmadik he�
lyen végeztek, az idén pedig meg�
nyerték a bajnokságot. Az országos 
egyéni bajnokságon Takács János 
harmadik, Lendvay György hato�
dik lett, míg az országos Béke 
Kupa csapatbajnokságon a harma�
dik helyen végeztek.

A szombathelyi Postás tekézői 
lelkesen és eredményesen sportol�
nak. Szép eredményeik nem utolsó�
sorban a nagyszerű kollektív szel�
lemnek köszönhetők. Nemcsak a 
sportéletben jó barátok, de az élet 
minden területén is. Ha valaki 
költözködik, vagy téli tüzelőjét szál�
lítja haza, segít az egész csapat. 
A feleségek pedig a leglelkesebb 
szurkolók. Az október 15-i jáki 
mérkőzés alkalmával kerékpáron 
tették meg a családtagokkal együtt 
a 24 kilométeres távot. Ezen a 
napon két sportágban is szaporod�
tak a pontok a Kilián-könyvecskék- 
ben.

Kiss Antal

Л szombathelyi 
Postás SK klsgolyós 
tekeesapata



Л budapesti bizottság a téli idényben 
úszótanfolyam ot szervezett a postás 
dolgozók gyermekei részére. K épün �
kön Láng Ferenc edző a  kiesik egy 
esoport]ával. A gyermekek szívesen 
tanu lnak  úszni. Az oktatás végeztével 
alig lehet őket a medencéből kicsal ni

Szőes József, az  üzemi tekebajnok �
ság egyéni versenyének győztese 
neves ellenfeleket hagyott m aga m ögött

J



Sugármintás terítő

Anyaga: 80-as horgolócérna. Ebből a csillagok átmérője 16 cm lesz.
A  terítő leírása
1. sor: 14 láncszemet összekapcsolunk.
2. sor: A gyűrűbe 24 kétráhajtásos pálcái horgolunk, köztük egy-egy 

láncszemmel.
3. sor: Minden pálca között egy egyráhajtásos pálca és két láncszem 

váltakozik.
4. sor: A kockákba 3-3 kétráhajtásos pálcát horgolunk.
5. sor: Az előző sor minden második pálcája közé egy egyráhajtásos 

pálcából és három láncszemből álló kockéU készítünk.
6. sor: Azonos a negyedik sorral.
7. sor: 6 kétráhajtásos pálca az előző sor 1-1 pálcájába öltve, majd 

5 láncszem és az előző sor 3 pálcájának kihagyásával ismét 6 kétráhajtásos 
pálca következik, összesen 12 pálcacsoportunk lesz.

8—10 sor : Megegyezik a hetedik sorral, de a pálcacsoportok között 
minden soron 3-3 láncszemmel többet horgolunk.

11. sor: 6 kétráhajtásos pálca horgolása után az elválasztó láncszemekre 
13 egyráhajtásos pálcát készítünk.

12. sor: A 6 hosszú pálcára középen 4 láncszemmel elválasztott 8 két�
ráhajtásos pálcát horgolunk, majd 4 láncszemet rövidpálcával leöltünk a 
harmadik egyráhajtásos pálcába, és 8 pálca fölé egy-egy rövidpálcái öltünk.
4 láncszem után a minta ismétlődik.

13. sor: 4 kétráhajtásos pálcát horgolunk az előző sor 4 pálcájára, de • 
itt a pálcákat mindig egy pálcával kijjebb, illetve beljebb öltjük. 4 láncszemet 
horgolunk, amit egy kétráhajtásos pálcával beöltünk a pálcacsoport elválasztó 
láncszemére. 5 láncszem után még egy kétráhajtásos pálcát öltünk az előző 
pálca tövébe. Ezután 4 láncszem és 4 kétráhajtásos pálca következik. Az első 
pálca az előző sor második pálcájába, az utolsó pálca pedig a láncszemekre 
kerül. 5 láncszem horgolása után a 9. rövidpálcára 7 rövidpálcát öltünk. Végül
5 láncszem következik.



11. sor. 1 kclráhajldsns pálca lilán ö láncszemei egy kétráhajtásos pálcá�
val beöltünk az első ívbe, majd 6 láncszem horgolása után két egymástól 6 
láncszemmel elválasztott kétráhajtásos pálcái készítünk a középső ívbe. 6 lánc�
szemet kétráhajtásos pálcával öltünk a harmadik ívbe, majd 5 láncszem hor�
golása után 4 kétráhajtásos pálca következik. 5 láncszemet horgolunk, és az 
előző sor rövidpálcáira ő rövidpálcát öltünk.

15. sor: 4 kétráhajtásos pálca horgolása után az előző sorhoz hasonlóan 
elkészítjük az iveket, majd újabb 4 kétráhajtásos pálca után 7 láncszemet 
horgolunk, és rövidpálcák tetejére 3 rövidpálcát öltünk. Végül 7 láncszem 
következik.

16. sor: 3 egyszerre befejezett kétráhajtásos pálcát horgolunk. Az ivek 
fölé pikós íveket készítünk, egy-egy pikó 5 láncszemből áll. 7 egyszerre befeje�
zett 3-as pálcacsoport láncszem nélkül kapcsolódik egymáshoz.

A csillagokat a minta szerint a középső ív pikójáoal kapcsoljuk egymáshoz.
Összekötő pók leírása:
1. sor: 14 láncszemet összekapcsolunk.
2. sor: A gyűrűbe 24 kétráhajtásos pálcái horgolunk, köztük egy-egy 

láncszemmel.
3. sor: 11 láncszemet készítve a szabadon maradi középső pikóba öltünk 

egy rövidszemel, majd újabb 11 láncszem után visszaöltünk a pókba, két 
pikó után ismételünk.

A pikókat minden második pálea fölé öltjük.
A csillag külön is alkalmas vitrinleritőnek. Ha nagyobbat akarunk, 

ügy a minta szerint az egyes részeket egy-egy sorral nagyítjuk.
Varga Kftim&nné
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Vízszintes:

14. Tejtermék. 15. Ilyen rend is 
van. 16. Ezen pereg a fonál. 17. 
Családtag. 18. Nem egyenes. 20. 
Szarkazmus. 21. Dátuma. 22. Egy 
híres csata helyéről való. 24. 
Nagy Károly. 26. Angol igen — fo�
netikusan. 27. Egy Ady vers címe. 
Az ő s . . . .  28. Egészségügyi -— rö�
vidítve. 29. Ruhát készített. 31. 
Szükséglakás. 33. A TOTÓ-ból is 
ismert francia labdarugó-csapat. 34. 
Gyakori „szeszes“  családnév. 35. 
Férfi, németül. 37. Kirov mással�
hangzói. 38. Helyhatározó rag. 39. 
Cipó hangzói. 40. Azon»« magán�

hangzók. 41. Mozi fele. 42. Ös- 
közöségi embercsoport. 44. Nem 
erre. 45. A karácsonyi forgalom 
egyik helye a postán. 46. Fele-fele. 
47. Tiltó szócska. 49. Latinka 
Sándor. 50. Állóvíz. 51. Ez bizony 
nem kevés. 52. Mit tegyünk a ka�
rácsonyi beiglibe? 54. Ismeri. 57. 
Olyan mint a mese. 58. Ereszkedő. 
59. A növények megtámasztására 
használják. 60. N. T. 62. Megkapja 
a tűz. 63. Keleti úr. 64. Skálahang. 
66. 365 nap. 67. Sebessége 333 
méter másodpercenként. 68. Azon»« 
mássalhangzók. 69. Paprika jelzője. 
70. Tele, keverve. 72. Rolók, ke�
verve.
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Függőleges:

2. Energia. 3. Háziállat. 4. A 
kézbesítők sokat járják. 5. Volt 
bátorsága hozzá. 6. Vége, németül.
7. Azonos a vízsz. 26-taI. 8. Káté.
9. Fed. 10. Nemesgáz. 11. Betegség. 
12. Szonda, franciául. 18. Erre 
való a kalap. 19. Hurkaféle. 22. 
Dupla. 23. Hogy — oroszul. 25. 
Észak-afrikai város. 27. Testrész.
30. RCV. 32. Növényi nyersanyag 
34. Ame . . . .  híres svéd úszó 
volt 35. Az Ének a búzamezőkről 
írójának vezetékneve. 30. Tiltó 
szócska. 38. Gabonafajta. 39. Pusz�
tító. 42. Tenger is van ilyen. 43. 
Az egyik legnagyobb amerikai hír- 
ügynökség nevének rövidítése. 44.
. .  .Nielsen, híres svéd filmszínésznő 
volt. 46. Gyerekjáték. 48. Tojás, 
németül. 51. Szeszesital. 53. Meg�
véd. 54. Szégyenbe hoz, vissza 
(argó). 55. DTG. 56. Felém tart. 
57. Segédtiszt, tiszt, felügyelő, fő�
felügyelő stb. 58. Jégbe vágják, 
ékezet nélkül. 59. A dallamot több 
egymás után induló szólamban meg�
szólaltató forma. 61. Cigaretta név. 
62. Vágj! 63. A szőlő támasza. 
66. Erő. keverve. 71. Daloló szócska. 
73. Len, végei.

Beküldendő: a vízszintes 1, a füg�
gőleges 31. és 14.

Beküldési határidő: 1962. jan. 15.
Az előző szám rejtvényének meg�

fejtése:
Mindent az emberért, jólétért, a 

békéért és az alkotásért, a kom�
munizmus győzelméért.

Könyvjutalmat nyertek: Bödör 
Erzsébet, Sárvár 1. posta, Pék 
József, Üj-Szeged, Temesvári krt. 
42., Koós Árpádné, Bp., XII. 
Németvölgyi u. 6., Csapó Vilmosné, 
Sopron, Postaigazgatóság, Juhász 
Miklós, Rózsaszentmárton postahiv.

K É PE S PO ST A S
K iad ja  a  Postások. Szakszervezete 

F elelős k ia d ó : B esenyel M iklós 
F ősze rk esz tő : H o rvátit István  

F elelős sz erk e sz tő : D u dás Já n o s 
S zerkesz tőség : B udapest,

X IV ., c ila z á r  A n d rás u . 13.
T e le fo n : 428-777 

M egje len t 10 000 p é ld ányban  
f ii.14566 E gy e tem i N yom da. B udapest 

F . V.: J a n k a  G y u la  igazgató

4 >  " H A N Y A G  H U C 0  J 0 L  M E G J Á R T A  
M E N T Ő Ö V É T  N E M  H A S Z N Á L T A .  
G O N D O L K O D H A T  R E G G E L - E S T E  
Ö S S Z E T Ö R T  A C S I N O S  T E S T E  .

Z)  A M  A D E R E K  G O N D O S  G Á B O R  
M E G M E N E K Ü L T  A H A L Á L T Ó L ,  
M E R T  A 2  O S Z L O P  TETEJÉN 

FENNAKADT MENTŐÖVÉN.

31



Karimwnyt rsá*»forealem ' 
a Hp. 70. n .  paetaUvatalban


